
 

 

Zápisnica č. 2/2019 

zo zasadnutia Výboru ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine konaného dňa 26. 2. 2019 

  

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

Uznesenia č. 1 až 4/19 boli splnené 

 

Predsedníčka informovala o: 

1. Podpísaní KZ a SF JLF UK na rok 2019 

2. Príspevku zo SF pri narodení dieťaťa  

3. Priebehu zasadnutia Rady predsedov ZO na UK 

a. Úprava platov na UK – zvýšenie tarifných miezd a zníženie osobných ohodnotení; celkovo +4,8 % 

b. DDS na JLF UK – celkom 54, z toho 8 odborárov, z toho 3 prispieva i zamestnávateľ (3.sk) 

4. Príspevkoch členom ZO pri životnom jubileu  

5. Príspevku ZO pri narodení dieťaťa p. L. Mazúrovej podľa Zásad hospodárenia ZO 

6. Ponuke súkromných jasieľ a materskej školy na letné prázdninové mesiace 

7. Rekreácia v Štúrove – prívesy sú plne obsadené, potreba hľadať riešenie na preplácanie 55 % zamestnávateľom 

Podpredseda doplnil informácie o: 

1. Možnostiach získania príspevku na jasle a MŠ 

2. Úskaliach pri vyúčtovaní 55 % z ceny pobytu v slovenských ubytovacích zariadeniach a možnostiach pri jeho 

využití 

3. Ponuke na organizovania skupinových ozdravovacích pobytov v niektorých slovenských kúpeľoch 

 

Uznesenie č. 5/19: výbor súhlasí s preplatením:  

 faktúry č. 319 5000 020 v sume 160,35 €, príspevok na hlavné jedlo v ŠJ 1/2019   

Uznesenie č. 6/19: výbor súhlasí s vyplatením odmeny pri životnom jubileu – p. Turancová 10,- € (alikvotná časť), 
p. Ondríková 60,- € podľa Zásad hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 7/19:  výbor súhlasí s preplatením príspevku pri narodení dieťaťa p. L. Mazúrovej podľa Zásad 

hospodárenia ZO 

Uznesenie č. 8/19:  výbor poveruje predsedníčku ZO jednaním s VADAŠom Štúrovo o možnostiach fakturácie 

rekreovania našich zamestnancov v ich zariadení 

Uznesenie č. 9/19: výbor navrhuje Vedeniu JLF UK prijať ponuku súkromných zariadení na starostlivosť o deti 

zamestnancov od 3 do 6 rokov cez letné prázdninové mesiace s príspevkom na dokladované 

náklady do výšky 150,- € zo SF s podmienkou dodržania čl. 7 ods. 6 KZ 2019 a využitia štátnej 

dotácie 

Uznesenie č. 10/19: výbor súhlasí s nákupom blahoželaní jubilantom v sume 2,09 a 1,17 € 

Uznesenie č. 11/19: výbor súhlasí s preplatením cestovných nákladov na SC do Bojníc predsedníčke ZO v sume 

29,49 € a pobytu na rozšírenom zasadnutí RP dvoch členiek výboru ZO faktúrou č. 11 900 36 

v sume 432,- € 

Uznesenie č. 12/19: výbor schvaľuje zálohový doplatok za dopravu na zájazd do Olomouca 8.12.2018 v sume 350,- 

€ s tým, že uvedená suma bola po zinkasovaní od účastníkov vrátená na účet ZO 

Predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia výboru je 3. marcový týždeň 2019 

Martin 26. 2. 2019         Zapísal: M. Vrabec 


